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történik, de mindenki egyként kárvallottja az ese-
ményeknek. Hisz ha maga a világ nevetséges,
hogyne lenne kedvünk nevetni lakóin! Még ha
közülünk valók is. Az előadás kesernyés iróniá-
val ábrázolja ezt a valóságot; végigmosolyogjuk
az előadást, de csak néha kacagunk fel. A
rendező érthetően kerüli a harsányságot, széles
érzel-mi skálán mozgó szereplőit finom
árnyalatokkal jellemzi.

A komédiakonvenció fordulatait pontosan
fel-épített játékokkal, a jelzésszerű szerzői
utasításokat az ötletek kibontásával hitelesíti a
veszprémi előadás. A férj gyanúja itt nem abból
származik, hogy a fecsegő természetű Lubin
(Kiss T. István) kéretlenül is kikotyogja a titkot.
Dandin maga kényszeríti ki belőle a részleges
vallomást; addig nem engedi elmenni a házából
kilépő küldöncöt, amíg az el nem árul valamit
küldetéséből. Szépen kidolgozott az a jelenet is,
amikor az udvarban elrejtőzött tanúk ki akarják
hallgatni Clitandre udvarlását. Dandin az ajtó
mögé rejtőzik. Sotenville-ék egy takaró alatt
lapulnak. A szerelmi vallomás közben Claudine
(Módri Györgyi) veszi észre a leselkedőket.
Finoman figyelmezteti úrnőjét, aki lassan
hangnemet vált. Clitandre nem ért semmit.
Bosszúsan reagál, azt hiszi, hiába volt minden,
ismét kéreti magát az asszony. Fokozatosan
azonban maga is felismeri a helyzetet. Így hódító
és meghódoló titkos össze-kacsintással, közösen
kezd bele abba a játékba, amelynek
végeredményeképpen a látszólag az udvarló
lehűtésére szánt vödör víz a hallgatózó Dandin
nyakába zubog. A férfi dermedten áll, mint akit
leforráztak. Csurog róla a víz, cseppjei
verejtékcseppekkel keverednek. Szinte belere-
meg a megaláztatásba. Lassan támolyog a tek-
nőhöz. Úgy érzi, lemoshatatlan az a szenny, amit
rázúdítottak. Apósa - némi kárörömmel - vi-
gasztalni próbálja. De csak egy dühödt gesztus a
válasz. Összeszorított ökleiből kimeredő két mu-
tatóujjával bök Dandin számon kérően az ég felé:
íme hát, a szarvaim is készen állnak.

Hosszasan sorolhatnánk tovább a példákat
annak érzékeltetésére, hogy következetesen
építkező, konzekvens játékmódú előadást lát-
tunk, amelyben minden alakításnak megvolt a
maga helye, rangja. Nem az egyéni színészi
teljesítményeket kell hát dicsérni: az előadás
egésze működött. Eljátszották a Moliére-dara-
bot, jellemezték, motiválták a figurákat, kibon-
tották, árnyalták a helyzeteket, miközben meg-
találták azt a közelítésmódot is, amely kijelölte az
előadás hangsúlyait: stílust adott a produk-
ciónak, időszerűvé tette a színpadraállítást -
anélkül, hogy bármiféle aktualizálásra sor került
volna.

Látszólag tehát nem történt semmi különös
Veszprémben, hisz ilyennek kellene lennie min-
den előadásnak. Tisztes szakmai színvonalú-
nak, méltónak a darabhoz, alkalmazkodónak a

társulat adottságaihoz. És ebből az átlagból
időnként valóban kiragyoghatnának az egyes
színművek és társulatok, színészek és rendezők
kivételesen szerencsés találkozásaiból születő
remekmívű előadások. Manapság azonban a
Dandin jó szakmai színvonalú bemutatóját mint
az átlagból kiválót kell üdvözölni.

A kihaltnak tűnő játéktér közepén,
könyvkupacok és összegyűrt papírlapok
halmai
mögött, egy sötét sarokban megmoccan
valami - köpenyébe burkolódzva egy férfi
aludt ott eddig. Izgatott „ki az?"-kérdésére
a szobába betoppanó alak Horatio szavaival
válaszol. De nem a helsingőri vár mellvédjén
vagyunk, hanem Clavigónak, a spanyol király
levéltárnokának dolgozószobájában. A darabot
átdolgozó és rendező Bagossy László f. h. több
helyre is beillesztett Shakespeare-idézeteket,
kibontva azt a kézenfekvő hasonlóságot, ami
Hamlet és Clavigo mentalitásában fennál, ily mó-
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don a goethei figurának nemcsak magatehetet-
len habozását, hanem életunt rezignációját is
előtérbe helyezve. A két dráma közti átfedések
közül elsősorban a közös sírba ugrás motívumát
szokták emlegetni, ám ezt a jelenetet Bagossy-
szinte az egész ötödik felvonással együtt - ki-
hagyta, viszont minden kevésbé egyértelmű
egyezést felerősített.

Clavigo, a nincstelen bevándorló fiatal kora el-
lenére jelentős sikereket ért el az udvarnál, ám
amint főúri körökben kezdett forgolódni,
elhagyta kedvesét, a szerény francia
kisasszonykát, akit házassági ajánlatokkal
hitegetett. Francia-országból megérkezik a lány
feldúlt fivére, hogy elégtételt szerezzen a
sérelemért. Clavigo erre visszakönyörgi magát
a lány kegyeibe, majd Carlos nevű barátja
mesterkedéseinek hatására,
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ismét elhagyja őt. Az újabb csapás és bátyja fél-
őrült tombolása úgy felizgatja az egyébként is
beteges Marie-t, hogy egy szívroham hirtelen vé-
gez vele. A fivér később leszúrja a temetési me-
netet megzavaró, bűnbánó Clavigót, aki kedve-
se koporsójára zuhanva leheli ki a lelkét. Ezt a
történetet Goethe Beaumarchais Emlékiratai-
ban olvasta (a fivér maga a Sevillai borbélyt és a
Figaro házasságát szerző Beaumarchais), ő
csupán Carlos figuráját és a melodramatikus be-
fejezést költötte hozzá. Hogy egyetlen hét alatt
drámát kanyarított ebből a nem túl érdekfeszítő
anekdotából, abban bizonyosan az is közreját-
szott, hogy Friderike Brion elhagyása miatt maga
is vétkesnek érezhette magát hasonló szósze-
gésben. A történet elsősorban egy döntésről
szól: választani kell a karrier és a pásztori idill, a
szélsőségesen individualista lét és a családi
boldogság között. Az egyik irányba Carlos
vonszolja hősünket, a másikba - Marie
követeként - Beaumarchais, így nem csoda,
hogy döntésképtelensége miatt a végén
meghasonlik. Tehetséges, de labilis és
befolyásolható embernek szokták ábrázolni
Clavigót, aki túl öntelt ahhoz, hogy vétkesnek
érezze magát egy ilyen pitiáner csíny-

ben, de ahhoz is hiú, hogy egy sápkóros tündér-
kével élje a közhivatalnokok áporodott életét, mi-
kor befolyásos és szép senorák ostromolják le-
veleikkel, és szerencsés nősülés esetén a király
bármelyik pillanatban a legmagasabb polcra
emelheti.

A szolnoki előadásban a döntés problemati-
kája ennél jóval kifürkészhetetlenebb mélysége-
ket nyer. Clavigo itt nem két csábító, hanem két
elégtelen megoldás között habozik, amelyek
még akkor sem tudnák kielégíteni, ha egymással
egyeztethetők lennének. Miniszterség Marie ol-
dalán, megmentett becsület, irigyelt állás, írói
hírnév - ez még így együtt is kevésnek tűnik szá-
mára. Nem mintha telhetetlen volna. Valami egé-
szen apró dolog hiányzik az életéből, egy meg-
foghatatlan, tünékeny valami, egy sejtelem, egy
tárgy nélküli vágy. A szerelem, a diplomácia és a
nyelv játékai csak pillanatokra tudják lekötni a fi-
gyelmét. Már az előadás expozíciójában
árulkodó képet kapunk erről az állapotról.
Carlos (Mihályfi Balázs) fölemel a földről egy
lapot, de Clavigo (Vasvári Csaba) kikapja a
kezéből, és el akarja égetni. Carlos visszaszerzi
az írást, és olvasni kezdi; amikor mosoly fut át az
arcán, az addig feszülten figyelő Clavigo is
felnevet. Csak ekkor hangzanak el a dráma első
- hencegő - mondatai, de Clavigo írói sikere
fölött érzett öröme hamar elillan, és helyébe
szorongó zavartság

lép. Szerelmi fellángolását is rémülettel konsta-
tált csömör követi: Marie (Moldvai Kiss Andrea)
Iába elé vetve magát alig nyer megbocsátást,
máris arról vall Carlosnak, hogy inkább szánal-
mat érzett, mint igazi szenvedélyt. Máskor a ka-
napén üldögélve egy Hamlet-monológot olvas
fel magának az „unott, üres, nyomasztó" világ-
ról. Vajon ösztönösen vonzódik ehhez a fásult
életszemlélethez, vagy tudatosan választott
szerep ez a hideglelős spleennel átitatott, ott-
hontalan hányódás? Vasvári Csaba játéka
egyértelműen jelzi, itt nem divatos pózról van
szó: Clavigo szinte gyermeki odaadást mutat a
higgadtabb, megfontoltabb Carlos iránt, testvéri
együttérzést keresve borulna Beaumarchais
keblére, megindultabb pillanataiban Marie-t a
legnagyobb áldozatok árán is boldoggá tenné.
De képtelen igazi odaadásra. Clavigo gyerek,
aki nem tudja elviselni, hogy valakit véglegesen
megbántson, és hogyne bocsássanak meg ne-ki
azonnal, ahogy hajdanán az anyja tette. A Ka-
nári-szigetekről érkezett idegen nem találja a
helyét a harcias és merev Spanyolországban.
Ahogy mindnyájan egy Seholsincs-bolygóról
érkezett idegenek vagyunk, és nem könnyű
megtalálnia helyünket ebben a szigorú és sem-
leges világban, ahol nem lehet bocsánatkérés-
sel vagy simogatással jóvátenni a hibákat, ahol
játékainkat tetteknek nevezik, és folyamatosan
számon kérik rajtunk. Bagossy az ötödik felvo-
nást radikálisan meghúzta, és a befejezést is át-
szerkesztette: Clavigo itt meghalni megy Guil-
bert házához - mohón és megszállottan. Dö-
römböl a kapun, kardot nyom Beaumarchais
kezébe, úgy tesz, mintha küzdene, aztán leteszi
fegyverét, és felnyársaltatja magát acsargó el-
lenfelével.

Mihályfi Balázs alakításában Carlos nem ra-
vasz, infernális alak, aki saját érdekei szerint ma-
nipulálja ingadozó barátját, inkább középszerű
aktakukac, akinek soha nem sikerült az, amire
Clavigónak minden esélye megvan. Mégsem fél-
tékenykedik ezért, sőt minden segítséget meg-
ad, elfogadja a felkínált apaszerepet, bátorít és
irányítgat. Ugyanakkor képtelen megérteni ba-
rátja zaklatottságát, azt hiszi, ez csupán szenti-
mentális nyegléskedés, naiv lelkiismeret-furda-
lás, amit feltétlenül el kell hallgattatni egy kis paj-
táskodó cinizmussal. Csak az előadás záróké-
pében döbben rá, hogy józan ítélőképessége
most az egyszer cserbenhagyta, és hogy fogal-
ma sincs, tulajdonképpen ki is volt az az ember,
akinek a tetemét a karjai közt tartja.

Lux Ádám Beaumarchais-je nem az a rendít-
hetetlen ólomkatona, lovagi erényekkel felruhá-
zott igazságosztó, aki morálfilozófiai blöffjeit
csatakiáltásnak, sisakrostélyát pedig szemel-
lenzőnek használva száll harcba az ördög -
vagy akit annak hisz - ellen. Mikor először top-
pan be Clavigóhoz, épp olyan zavarban van,



 KRITIKAI TÜKÖR 

mint a tanúként magával hozott Saint George
(Várnai Szilárd). Az ezt követő jelenet a dráma
legszárazabb és az előadás legszellemesebb
része. Az észbontó cirkalmassággal megfogal-
mazott udvariassági formulák és bájolgó tiszte-
letkörök lapjai ezek; többek között itt hangzik el
Beaumarchais négyoldalas leleplező monológ-
ja. A három férfi egy zsúrasztal köré telepszik, s
kezdődik a disztingvált csevegés és poharazás.
Alig figyelnek egymásra, a maguk tirádáit gépie-
sen mondják, mindenki a saját zavarával van el-
foglalva. Az egyik körmondat közepén Clavigo
hirtelen elhallgat, és halkan megkérdezi: „Hol is
kezdtem el?" Beaumarchais nagymonológja
alatt pedig az eddig tompán döngicsélő gramo-
fonhoz lépked, és elegánsan kiemeli a tölcsérből
egyik összegyűrt irományát, majd továbbra is fe-
szült figyelmet színlelve visszaballag az asztal-
hoz. Beaumarchais ugyanolyan jószándékú és
ugyanolyan korlátolt - s ugyanúgy meg-
rögzötten hisz a maga igazában -, mint ellen-
pontja, Carlos. Képtelen meglátni Clavigóban a
fuldoklót, az összezavarodott, benne barátot és
segítőtársat kereső embert.

A jelmezek és a díszletelemek múlt idejűen
kortalanok, még leginkább a századelőt idézik.
Az apró nézőteret félig körülölelő játéktér jobb
felén látjuk Guilbert-ék szalonját, a bal felén (ve-
lünk szemben) Clavigo dolgozószobáját. Egyes
jeleneteknél fénnyel választják szét a két hely-
színt, de a határok nem egyértelműek, a szerep-
lők gyakran állnak félig sötétben. A színészek
léptei alatt a földre hányt könyvek és papírlapok
meg-megzörrennek, s ezáltal egyes szövegré-
szek érthetetlenné válnak. Ám ezek a kisebb
technikai hibák sem tudták lerontani a stiláris
egységből, az erős, igazolható koncepció izgal-
mából, az alakítások egymást azonos irányba
lendítő dinamikájából fakadó kedvező benyo-
mást. A mai szemnek kissé szentimentális alap-
anyag csábított volna a távolságtartó, ironikus
megoldásokra, de Bagossy csupán az életide-
gen pátoszt semlegesítette közömbös, köznapi
mikroakciókkal.

Clavigo egy kendőbe bugyolált gipszangyal-
kát szed elő lelkendező sietséggel, mikor
kanosszát járni indul Marie-hoz. Ezt a
szobrocskát küldi előre követéül, Hermészt vagy
inkább Cupidót: az első szerelem éteri, szinte
nemtelen, végtelenségtudattal átitatott derűs
figuráját. De a szobornak most már nem csupán
egyik karja hiányzik; pár perc múlva ott hever
Marie lakásán egy oszlop mögött - nevetséges
torzó, ormótlan tárgy... Clavigónak nem az a
hibája, hogy kiszeretett Marie-ból, hanem hogy
nem tudja véglegesnek elfogadni ezt a
kifosztottságot, és újraélt emlékekkel próbálja
kivattázni a már betölthetetlen űrt. Aztán megijed
a dolgok befejezettsége és
megismételhetetlensége láttán. Menekülni pró-
bál, de nincs hová. Minden átváltozik, az idő

mindent mozgásban tart, és aki rádöbben, hogy
nem lehet hatalma e káosznak tűnő gomolygás
fölött, az kétségbeesik. „De hogyan szabadulha-
tunk a zűrzavartól?" - kérdezi Clavigo, majd
hogy nem kap választ, Beaumarchais kardjába
szalad. Neki nem kell elmondania példaképe
halhatatlan monológját. Inkább „nem lenni" - ez a
válasza.

Elképzelem, mit szólna Móricz Zsigmond,
ha itt ülne közöttünk a Kolibri Pince zsúfolt
és túlfűtött nézőterén, ha ágaskodnia kellene
a hatodik sorból, hogy ellásson a
színpadra, ahol élete nagy drámája, két
asszony közti szerelmes vergődése, velük vívott
élet-halál harca zajlik. Indulat fűtötte, érzékek
forrósította szavaira ráismerne: a dialógusok
nagy részét a feleségéhez, Jankához és az
életében
1924 óta főszerepet játszó Simonyi Máriához
írott levelekből, levéltöredékekből szerkesztette
a szerző. A történet, amit a nyolcvanas évek
legújabb drámaíró-nemzedékébe tartozó, máris
színházi életművet építő Forgách András író,
dramaturg, kritikus és drámafordító megjelenít,
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Szereplők: Vasvári Csaba, Mihályfi Balázs, Lux Ádám,
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többé-kevésbé híven követi az életrajz érzelmi
viharokban tobzódó, zaklatott szakaszának ese-
ménysorát.

Csak a szereplők, a dráma név szerint ismert
hősei mások.

Ez a Móricz Zsigmond talán egy fokkal délce-
gebb, ám jóval szertelenebb, szerelmében
esendőbb, modorában - elnézést a kifejezésért
- infantilisabb, mint az igazi. Különböző
szöveg-összefüggésekben többször is
tudtunkra adja, hogy ő mekkora nagy író,
hivatásának sikeres megszállottja, akinek
írásait boldogan közlik a lapok, barátai
könyveket írnak róla. Sugárzó mű-
vészönbizalma azonban meghökkentő ellentét-
be kerül egyrészt emberi bizonytalanságával,
másrészt a figura szellemi arculatának vázlatos-
ságával: köztudott, számtalan példa, kudarc és
félsiker is bizonyítja, hogy az alkotó géniusz
hét-
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